
 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/191/20 
Rady Gminy Sędziejowice 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 
 

 
 
 
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA 
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 
Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 
Sędziejowice, na których powstają odpady komunalne 
Miejsce składania: Urząd Gminy Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (w sekretariacie UG) 
Termin składania 
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; 
- w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących 
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
WÓJT GMINY SĘDZIEJOWICE 
UL. Wieluńska 6 
98-160 Sędziejowice 

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI (zaznaczyć właściwe) 

 
       PIERWSZA DEKLARACJA data powstania obowiązku dd/mm/rr:………………......……… 
 
 
      NOWA DEKLARACJA1  data zaistnienia zmiany dd/mm/rr……………………………..……. 
Przyczyna  zmiany: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      KOREKTA DEKLARACJI2 data obowiązywania korekty dd/mm/rr……………………….…. 
Przyczyna złożenia korekty: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      Wygaśnięcie obowiązku dd/mm/rr…………………………………………………………... 

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwe) 

 WŁAŚCICIEL                                                                     UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 
 

      WSPÓŁWŁAŚCICIEL                                                        ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI 
 
      DZIERŻAWCA, NAJEMCA                                               INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ                            
 

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ 

D.1 OSOBA FIZYCZNA 

IMIĘ 
 

NAZWISKO 
 

           
PESEL 

Nr telefonu 

Adres e-mail (dane nieobowiązkowe) 
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D.2 POZOSTAŁE PODMIOTY 

NAZWA I OKREŚLENIE FORMY PRAWNEJ 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Nr telefonu 

Adres e-mail (dane nieobowiązkowe) 
 

          
NIP 

         
REGON 

D.3 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY FIRMY 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 
GMINA 
 

ULICA NR DOMU/LOKALU 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
 

D.4 IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA MAŁŻONKA 

Współwłaściciel TAK/NIE (podkreślić właściwe) 
IMIĘ NAZWISKO PESEL 

 

KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 
 

GMINA ULICA NR DOMU/LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY 
 

POCZTA 

D.5 ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE (jeżeli jest inny 
niż w rubryce D.3) 
KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT 

 

GMINA ULICA NR DOMU/LOKALU 
 

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY POCZTA 
 

D.6 NR EWIDENCYJNY NIERUCHOMOŚCI, WSKAZANEJ W CZĘŚCI D.5, W REJESTRZE GRUNTÓW (nr działki – 
w przypadku braku nr budynku ) ………………………………………. 

E.INFORMACJA NA TEMAT KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW 
Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X, należy wybrać jedną odpowiedź) 

Oświadczam, że w gospodarstwie domowym kompostuje się bioodpady 
 □ TAK                  □ NIE 

Deklaruję korzystanie z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów i rezygnuję, z ich 
odbierania w ramach odbioru odpadów komunalnych □ TAK                 □ NIE 

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w części D.3 lub D.5 niniejszej 
deklaracji 

 
      ……………… 

Stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy Sędziejowice w sprawie wyboru 
metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty 

 
      ……………… zł/osobę 

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 
(stawka opłaty x liczba osób zamieszkałych) 

 
      ………....x ……….=...................zł 

Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady 
zgodna z Uchwałą Rady Gminy Sędziejowice w sprawie wyboru metody ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 
opłaty 

    
 
     ……………… zł 

Miesięczna wysokość opłaty po zwolnieniu (wysokość miesięcznej opłaty – wartość 
ulgi) 

      
    ……..…-………..= …………… zł 
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G. PODPIS  OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 

DATA WYPEŁNIENIA DEKLARACJI 
  -   -     

 

PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ 
 

………………………………………………... 
(czytelny podpis) 

PODPIS WSPÓŁWŁAŚCICIELA 
 

…………………………………………………. 
(czytelny podpis) 

H. ADNOTACJE ORGANU 

 

 
 

POUCZENIE 
1. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 
2. Zgodnie z art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel 
nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.   
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
 
3. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ww. 
pkt 2. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą 
wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią 
mieszkańca w terminie do 6 miesiąca od dnia tego zdarzenia. 
 
4. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wójt w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną  
za gospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości dwukrotności wysokości stawki ustalonej przez radę 
gminy, wraz z odsetkami. 
 
5. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania 
kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne: 

1)  nie posiada kompostownika przydomowego lub 

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub 

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie 
dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, 

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienie, o którym mowa 
w art. 6k ust. 4a wymienionej ustawy. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 6k ust. 4a ustawy, 
następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek,  
o których mowa w pkt 1-3. 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym 
decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji  o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1EC68278-E45A-414D-9BD2-C884A1E18910. podpisany Strona 3



 
 

OBJAŚNIENIA 
1zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
2 w przypadku błędów w poprzednio złożonej deklaracji. 
* Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku   z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Gmina Sędziejowice 
informuje, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice. 
Kontakt: 
- listowny: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6 
- elektroniczny: sedziejowice@zgwrp.gov.pl 
- telefoniczny: 43 677 11 57, 43 677 11 02 
2. Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Wójta Gminy Sędziejowice – kontakt  
iod@gminasedziejowice.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających przepisów 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
ustawy z dnia 14 czerwca1966 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i 
lit. e RODO 
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających  
z przepisów wymienionych w punkcie 3, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów,  
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 
5. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będzie przysługiwał osobom i podmiotom upoważnionym  
na podstawie przepisów prawa, ponadto  mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Wójt Gminy 
Sędziejowice zawarł umowę na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz na świadczenie usług 
serwisowych  wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 
6. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii ; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
d) usunięcia swoich danych osobowych; 
e) przeniesienia danych; 
f) wniesienie sprzeciwu. 
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
8. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ przesłankę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa. 
9. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego. 
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
 
 
 
       
 ……………………………………………………… 
   (czytelny podpis) 
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